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ทํ าไมจึงวา ชวีิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม ความหมายก็ชัด
อยูแลว เพราะวาเมื่อทานอุทิศชีวิตนี้ใหแกงาน ก็จึงเรียกวา ชีวิต
ของทานนี้เพื่องาน สวนที่วางานนี้เพื่อธรรม เมื่อมองดูความหมาย
งายที่สุดอยางผิวเผิน ก็คือ การทํ างานนั้นเปนไปเพื่อความดี เพื่อ
ประโยชนสุขแกสังคม ความดีงาม ความเปนประโยชน และความ
สุขของประชาชนหรือของสังคมนั้นก็เปนเรื่องของธรรม เพราะ
ฉะนั้นจึงกลาวไดวา งานนี้เพื่อธรรม

แตคํ าวา งานนี้เพื่อธรรม ยังมีความหมายลึกไปกวานี้อีก
ไมใชเพียงแคน้ี อยางไรก็ตาม ตอนนี้กํ าลังพูดถึงเรื่องของวันเกิดก็
ควรจะโยงเรื่องของชีวิตมาเกี่ยวกับวันเกิด
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เกิดมาแลว ควรใชชีวิตอยางไร?
ความจริง ชีวิตก็เริ่มดวยการเกิด การเกิดเปนการเริ่มตน

ของชีวิต ผูท่ีเห็นความสํ าคัญของชีวิต ก็ยอมเห็นวาการเกิดเปน
เรื่องสํ าคัญ เพราะถาไมมีการเกิด ชีวิตก็เริ่มตนไมได วันเกิดนั้นใน
แงหนึ่งจึงถือวาเปนวันของชีวิต และเปนวันที่เตือนใจเราวา การ
เกิดคือการที่เราไดชีวิตมา เมื่อเราไดชีวิตมาแลว เราจะใชชีวิตกัน
อยางไรดี วันเกิดอยางนอยก็เตือนเราอยางนี้ เตือนวาเมื่อเราได
ชีวิตมาแลวดวยการเกิดนี้ และเมื่อเราเปนอยูน้ี เราจะใชชีวิตกัน
อยางไรดี

ในเรื่องการใชชีวิตนี้ คนก็มีความคิดเห็นกันตางๆ หลาย
คนก็หลายทัศนะ แตวาโดยกวางๆ ก็อาจจะมีสัก ๕-๖ อยาง

แบบที่หนึ่ง หลายคนบอกวา เออ เราเกิดมาทั้งทีชาติน้ีไม
ยืดยาวนัก อยูกันชีวิตหนึ่ง ในเวลาที่ยังแข็งแรงหาความสุขได ก็รีบ
หาความสนุกสนาน ใชชีวิตสํ าเริงสํ าราญกันใหเต็มท่ี เพราะไมชา
ไมนานก็จะตาย ชีวิตก็จะหมดไป น้ีคือทัศนะของคนพวกหนึ่ง ซ่ึงมี
มาแตโบราณ ในสมัยพุทธกาลก็มี ถึงกับจัดเปนลัทธิเลยทีเดียว
เรียกวา ลัทธิจารวาก ซ่ึงจัดเปนพวกวัตถุนิยมอยางหนึ่ง

บางคนมีทัศนะตางออกไปอีก เขาบอกวา คนเราเกิดมา
เพื่อใชหนี้กรรม เพราะฉะนั้น การใชชีวิตนี้จึงเปนเพียงการคอยรับ
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ผลของกรรมที่ทํ ามาในปางกอน ทัศนะแบบนี้แทบจะตรงขามกับ
ทัศนะแรก ทัศนะแรกใหหาความสนุกสนานกันเต็มท่ี แตทัศนะที่
สองมองไปในแงการใชหนี้กรรม เลยคอนขางจะสลดหดหูหนอย
แตจะเปนการมองที่ถูกหรือผิดตอนนี้จะยังไมวิจารณ

ทัศนะแบบที่สาม ถือหลักแบบพระพุทธศาสนา ตามคติ
อยางหนึ่ง ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสไวเปนคํ าอุปมา ทานบอกวา เปรียบ
เหมือนชางรอยดอกไม หรือเรียกงายๆ วานายมาลาการผูฉลาด
เก็บเอาดอกไมสีสรรวรรณะตางๆ จากกองดอกไมกองหนึ่งมารอย
เปนพวงมาลามาลัยบาง จัดแจกันบาง จัดเปนพานบาง ทํ าใหเปน
รูปรางตางๆ ท่ีสวยงามอยางหลากหลายไดฉันใด คนเราเกิดมา
แลวชาติหนึ่ง ก็ควรใชชีวิตนี้ทํ าความดีใหมากฉันนั้น

อันนี้เปนคติท่ีมองดูชีวิตของคนเรานี้ วาเปนที่ประชุมของ
สวนประกอบตางๆ มากมาย ซ่ึงทางพระเรียกวาขันธหา และขันธ
หาก็ยังแยกยอยออกไปอีกมากมาย รวมแลวโดยสาระสํ าคัญ ก็คือ
สวนประกอบตางๆ มากมายทั้งดานวัตถุ และทางจิตใจ มารวมกัน
เขาเปนชีวิตของเรา สิ่งเหลานี้ก็คลายๆ กับกองดอกไม คือยังไมดี
ไมสวยไมงาม ไมปรากฏคุณคาอะไรออกมา มันกองอยูตั้งอยูอยาง
น้ัน จะมองเปนกองขยะก็ได จะมองเปนกองดอกไมท่ีมีคุณคาอยู
ในตัวก็ได แตยังไมสํ าเร็จประโยชนชัดเจนอะไรออกมา มันก็กอง
อยูอยางนั้น
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ทีน้ีเราเอาชีวิตของเราที่ตั้งอยูอยางนี้ ท่ีเปนกลางๆ ไมชัด
เจนวาจะมีคุณคาอยางไรนี้ เอามาทํ าความดี ถาเราเอาชีวิตนี้มาใช
ทํ าความดีก็ทํ าไดมากมาย หรือในทางตรงขามจะทํ าความชั่วก็ทํ า
ไดมากมายเชนเดียวกัน เพราะมนุษยมีศักยภาพมาก แตในทาง
ธรรมถาเอาชีวิตนี้มาทํ าความดี ก็จะทํ าความดีไดมากมาย

เราจะเห็นวา คนที่มีความมุงหมายในชีวิตแนนอน แนวแน
ในการทํ าความดี สามารถใชชีวิตชาติหนึ่ง ท่ีมองเห็นเปนรางกาย
ยาววาหนาคืบกวางศอกเทานี้น่ีเอง ทํ าสิ่งที่ดีงามไดมากมาย
มหาศาล สรางสังคม สรางชุมชน สรางประเทศชาติ ตลอดจน
สรางสรรคอารยธรรมของโลก เปนความดีงามมากมายเหลือเกิน ก็
สามารถทํ าได

ในกรณีน้ีเรามองวามนุษยมีศักยภาพในการที่จะทํ าความ
ดี ตามคติน้ีซ่ึงเปนคติทางพระพุทธศาสนาในธรรมบท ทานสอนวา
คนเราเกิดมาแลวควรใชชีวิตทํ าความดีใหมาก ถามองในแงน้ีเราก็
จะตองขวนขวายพยายามทํ าความดีใหมากที่สุด

ทีน้ี อีกแงหนึ่ง เปนความหมายในทางที่ดีเหมือนกัน มอง
วาชีวิตของคนเรานี้เปนเรื่องของการพัฒนาตนเอง การใชชีวิตหรือ
การดํ าเนินชีวิตก็คือการฝกฝนพัฒนาตนเอง หรือพัฒนาชีวิตนี้ใหมี
ความดีงามถึงความสมบูรณยิ่งขึ้น
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ตามทัศนะแบบนี้ถือวา คนเราเกิดมา ไมมีความสมบูรณ
ในตัว ชีวิตคือคนเรานี้เมื่อเกิดมาเริ่มตนก็มีอวิชชา มีความไมรู
และยังไมมีความสามารถอะไรตางๆ แตเราสามารถพัฒนาชีวิต
ของเราได ฝกฝนตนเองได อันนี้ก็เปนคติในทางพระพุทธศาสนา
อีกนั่นแหละ

พระพุทธศาสนาถือวา มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได และเปน
สัตวท่ีฝกไดเปนพิเศษยิ่งกวาสัตวชนิดใดๆ สัตวอื่นๆ เชน ชาง มา
และสัตวใหญนอยทั้งหลายมากมาย สามารถนํ ามาฝกและใช
ทํ างานตางๆ ก็ได เลนละครสัตวตางๆ ก็ได แตก็ไดแคท่ีมนุษยจะ
ฝกให ตางจากมนุษยซ่ึงถาฝกแลวจะทํ าอะไรไดมากมายแสน
วิเศษอัศจรรย

ตามคติน้ีความวิเศษของมนุษยอยูท่ีการฝก คือถือวา
มนุษยเกิดมายังไมสมบูรณ ความสามารถก็ยังไมสมบูรณ สติ
ปญญาก็ยังไมสมบูรณ คุณธรรมก็ยังไมสมบูรณ เราจึงพยายาม
พัฒนาใหสมบูรณยิ่งขึ้น

คติอยางนี้ในระดับสูงสุดเรียกวาเปนคติแบบพระโพธิสัตว 
สํ าหรับคติท่ีกลาวกอนหนานี้ท่ีวา คนเราเกิดมาควรใชชีวิตทํ า
ความดีน้ัน เปนคติของชาวพุทธแบบทั่วไป แตเมื่อจะฝกฝนตนให
สมบูรณ ก็เขาแนวคติพระโพธิสัตว คือ พระโพธิสัตวยอมพัฒนาตน
ใหสุดใหเต็มท่ีแหงศักยภาพ
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ศักยภาพของมนุษยเมื่อพัฒนาเต็มท่ีก็คือ การถึงโพธิ คือ
ตรัสรูเปนพุทธ ทานบอกวา มนุษยน้ีถาไมฝกแลว อาจจะตํ่ าทราม
หรือดอยกวาสัตวท้ังหลาย เพราะวาสัตวท้ังหลายยังอาศัยสัญชาต
ญาณไดมากกวามนุษย จะเห็นไดจากการที่สัตวหลายอยางพอ
เกิดมาก็เดินได วายนํ้ าได หากินได แตมนุษยน้ีในขณะที่เกิดมานั้น
ทํ าอะไรไมไดเลย ท้ิงไวก็ตาย สูสัตวอื่นไมได แมแตการดํ าเนินชีวิต
ก็ตองสอนทุกอยาง ไมเหมือนสัตวอื่นๆ ท่ีมีสัญชาตญาณชวย ถา
มนุษยไมมีการฝกฝนก็แพสัตวท้ังหลาย แตถาฝกดีแลวก็ไมมีสัตว
ชนิดใดสูไดเลย ฝกไดจนกระทั่งเปนพุทธถึงที่สุดแหงศักยภาพ ซ่ึง
แมแตพระพรหมก็เคารพบูชา เรียกวามนุษยสูงสุดกวาสัตวใดๆ แต
มีเงื่อนไขวาตองมีการฝกฝนพัฒนา เปนอันวากรณีน้ีเปนคติ
โพธิสัตว คือ ใชชีวิตนี้พัฒนาศักยภาพกันใหเต็มท่ี

ตอมามีอีกคติหนึ่งวา ชีวิตนี้ควรจะเปนอยูใหดีท่ีสุด เสร็จ
สิ้นสมบูรณในแตละขณะ ทุกขณะ หมายความวา ทํ าชีวิตใหเต็ม
เปยมบริบูรณในแตละขณะ ขอน้ีเปนคติสํ าคัญ เปนคติพุทธ
ศาสนาเหมือนกัน

ความจริง คติท้ังสามอยางหลัง เปนคติทางพระพุทธ
ศาสนาทั้งสิ้น อยางที่บรรยายมาเมื่อกี้วา การใชชีวิตทํ าความดีให
มากเปนคติท่ีชาวพุทธทั่วไปถือเปนหลัก การพัฒนาศักยภาพให
เต็มท่ีเปนคติธรรมแนวพระโพธิสัตว พอมาถึงขอน้ีวา ทํ าชีวิตให
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เต็มเปยมสมบูรณในแตละขณะทุกขณะไปเลย ก็เปนคติพระ
อรหันต และก็เปนคติของพระพุทธเจาดวย

ท่ีวามานี้ก็เปนเรื่องของการใชชีวิตกันตางๆ ซ่ึงทั้งหมดนั้น
ก็สืบเนื่องจากการที่ไดมาคํ านึงถึงวา คนเราที่เกิดมานี้ เมื่อเกิดมา
แลวก็มีการสิ้นสุด ชีวิตนี้มีชวงเวลาจํ ากัด ไมยืนยาว เพราะฉะนั้น
จึงควรคิดวาจะใชชีวิตกันอยางไร แตท้ังหมดนั้นก็มามองกันที่วา มี
การเกิด และมีการตายอยูหัวทาย แลวในระหวางนั้นจะทํ าอยางไร
ยกเวนแตขอสุดทายซึ่งเปนคติท่ีพิเศษ คือเลยไปถึงขั้นที่ไมเกิดไม
ตาย เพราะวาเมื่อใชชีวิตเต็มเปยมในแตละขณะแลว การเกิดการ
ตายก็ไมมี น่ันเปนชีวิตที่สมบูรณ เรียกวา เปนอมตะอยูในตัวเอง
เลย เพราะคนนั้นจะไมนึกถึงเรื่องเกิดเรื่องตายอีกตอไป ท้ังหมดนี้
เปนคติท่ีควรจะนํ ามาใชปฏิบัติได ใครจะเลือกอยางไร ก็พิจารณา
ไดดวยตนเอง

ทํ างานเพื่ออะไร?
อยางไรก็ตาม ในบรรดาคติท้ังหมดนี้ ไมวาใครจะเลือกใช

คติใดก็ตาม ถาเราวิเคราะหชีวิตของเราออกไป ในการเปนอยู
ประจํ าวันก็ดี ตลอดชีวิตก็ดี โดยเฉพาะในสภาพปจจุบันนี้ เมื่อ
วิเคราะหแยกแยะชีวิตใหละเอียด เพื่อใหเขาใจชีวิตที่เปนไป จะ
เห็นวา ความเปนไปสวนใหญในชีวิตของแตละคน ข้ึนอยูกับกิจ
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กรรมสํ าคัญอยางหนึ่ง คือ สิ่งที่เรียกวางาน งานเปนเนื้อหาสวน
สํ าคัญแหงชีวิตของคน โดยเฉพาะในสมัยปจจุบันงานครอบคลุม
และกํ าหนดการดํ าเนินชีวิตของมนุษยสวนมาก

ในเมื่องานเปนกิจกรรมหลักของมนุษย ดังนั้น ถาเราจะพูด
เกี่ยวกับการใชชีวิตใหละเอียด เราก็ควรจะพูดถึงวาเราทํ างานกัน
อยางไร เพราะเราจะเห็นการเปนอยูของมนุษยไดสมบูรณยิ่งขึ้น
เมื่อมาดูกิจกรรมหลักของชีวิตคือการทํ างานนั้น เมื่อตองการทราบ
วาคนเขาดํ าเนินชีวิตอยางไร ใชชีวิตอยางไร เราก็ไปดูท่ีการทํ างาน
ของเขา แลวเราก็จะเห็นสวนสํ าคัญของชีวิตของเขาทีเดียว

แมแตคนที่วาอยูเพื่อสํ าเริงสํ าราญใหเต็มท่ี ไมคิดมุงหมาย
เรื่องการเรื่องงานอะไรเลย ก็ไมสามารถที่จะสํ าเริงสํ าราญเต็มท่ีท้ัง
ชีวิต ซ่ึงเปนไปไมได การอยูอยางนั้นตลอดเวลาเปนไปไมได เขาจะ
ตองมีการทํ างานเหมือนกัน

งานเปนกิจกรรมสวนสํ าคัญของชีวิต เพราะฉะนั้น ถาจะดู
ใหละเอียดวาเราใชชีวิตกันอยางไร ก็ตองมาดูเรื่องการทํ างานวา
ทํ ากันอยางไรดวย

คนเรานั้นมองการทํ างานตางกันไปหลายอยาง และจาก
ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการทํ างาน ก็ทํ าใหเขามีพฤติ
กรรมการท ํางาน เปนแบบแตละแบบของตนไปตามความเขาใจนัน้



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙

อยางแรกที่เห็นชัดที่สุด คนโดยมากมองความหมายของ
งานวาเปนเครื่องมือหาเลี้ยงชีพ ทํ าใหมีเงินมีทอง สํ าหรับเอามาซื้อ
หารับประทาน มาจับจายใชสอย หาความสุขอะไรตางๆ อยาง
นอยก็ทํ าใหมีชีวิตอยูไดดวยปจจัยสี่ ขอน้ีนับวาเปนความหมาย
ของงานสํ าหรับคนจํ านวนมากมายทีเดียว ซ่ึงถาถือตามคติน้ีโดดๆ
ลํ าพังอยางเดียว ก็อาจจะเขากับคํ าขวัญที่วา งานคือเงิน เงินคือ
งาน บันดาลสุข ตองทํ างานจึงจะมีเงิน และตองมีเงินจึงจะไดคน
มาทํ างาน ก็จํ ากัดเพียงเทานี้ น้ีคือความหมายทั่วๆ ไปในขั้นแรก
แตยังมีความหมายตอไปอีก

สํ าหรับคนอีกเปนจํ านวนมาก นอกจากความหมายที่หนึ่ง
แลว ยังมีความหมายที่สองพวงมาดวย ความหมายที่สองนี้ ขยาย
กวางไกลออกไป คือมองวา งานนี้จะนํ าชีวิตของเราไปสูการมี
ตํ าแหนง มีฐานะ ตลอดจนความรุงโรจนหรือความรุงเรืองและ
ความนิยมนับถือตางๆ ท่ีทางพระเรียกวาโลกธรรม ซ่ึงก็เปนความ
หมายที่สํ าคัญเหมือนกัน คนในโลกจํ านวนมากมองความหมาย
ของงานในแงน้ี

ตอไป งานยังมีความหมายอยางอื่นอีก งานในความหมาย
หนึ่งทํ าใหมองกวางออกไปนอกเหนือจากตัวเอง
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ในความหมายที่วามาแลว เรามองจํ ากัดเฉพาะตัวเอง ท่ี
บอกวางานเปนเครื่องเลี้ยงชีวิต ก็เปนเรื่องของตัวฉัน งานเปน
บันไดไตเตาไปสูความรุงเรือง หรือความสํ าเร็จ ก็เพื่อตัวฉัน

แตท่ีจริงงานไมใชแคตัวฉัน งานเปนเรื่องที่กวางกวานั้น
งานเปนเรื่องที่เปนไปเพื่อการสรางสรรค เปนไปเพื่อการพัฒนา
เปนกิจกรรมของสังคม เปนของประเทศ เปนของโลก โลกจะเปน
ไปไดสังคมจะดํ าเนินไปได ประเทศชาติจะพัฒนาได จะตองอาศัย
คนทํ างาน เพราะฉะนั้น คนที่ทํ างานจึงเทากับไดมีสวนรวมในการ
สรางสรรคพัฒนาสังคมประเทศชาติ

ตามความหมายของงานในแงน้ี พอเราทํ างานเราก็นึกที
เดียววา ตอนนี้เรากํ าลังทํ าการอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนสวนรวมในการ
พัฒนาสังคมประเทศชาติ หรือมองวาเรากํ าลังทํ าอะไรอยางหนึ่ง
เพื่อประโยชนสุขของสังคมหรือของประชาชน

ตอไป งานยังมีความหมายอีก ในแงวาเปนสิ่งที่แปรสภาพ
ชีวิตของคน ทํ าใหคนมีสภาพชีวิตที่แตกตางกันไป ทํ าใหการ
ดํ าเนินชีวิตตางกันไป สภาพความเปนอยูตางกันไป คนเปน
กรรมกรก็มีความเปนอยูแบบหนึ่ง คนเปนนักวิชาการก็มีสภาพ
ชีวิตอีกแบบหนึ่ง ทานที่เปนแพทยก็มีสภาพชีวิตไปอีกแบบหนึ่ง
เปนพระภิกษุก็มีสภาพความเปนอยูอีกแบบหนึ่ง สภาพความ
สัมพันธในสังคมก็แปลกกันไป ท้ังหมดนี้ก็เปนเรื่องของงานที่แบง
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สภาพชีวิตของคนใหแตกตางกันไป จึงจัดวาเปนความหมายอีก
อยางหนึ่งของงาน

สํ าหรับบางคนอาจมองวา งานเปนสิ่งที่ทํ าใหชีวิตมีคุณคา
ถึงกับบอกวา คาของคนอยูท่ีผลของงาน คนที่กลาวคติอยางนี้มอง
ไปในแงวา งานเปนสิ่งสํ าคัญที่ทํ าใหชีวิตมีคา ถาไมทํ างานที่ดีมี
ประโยชน ชีวิตนี้ก็ไมมีคา

ตอไป ความหมายของงานอีกอยางหนึ่ง ก็คืองานเปน
โอกาสที่จะไดพัฒนาตน หรือวาการทํ างานคือการพัฒนาตน
ความหมายของงานในแงท่ีเปนการพัฒนาตนนี้ ไปสัมพันธกับ
ความหมายของการใชชีวิตอยางที่วามาเมื่อกี้น้ี ท่ีพูดวาดํ าเนินชีวิต
เพื่อพัฒนาตน หรือเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้น ท่ีจริงสาระของมันก็อยู
ท่ีงานนี่เอง ท่ีเปนตัวพัฒนา

งานนี้แหละเปนสิ่งที่พัฒนาชีวิตของเรา พัฒนาใหเรามี
ความสามารถ ทํ าใหเรามีความเชี่ยวชาญ มีความเกงกาจในทาง
ใดทางหนึ่ง แมในดานการฝกฝนทางจิตใจหรือในทางคุณธรรม
งานก็เปนเครื่องมือฝกฝนคน ทํ าใหเรามีความขยัน มีความอดทน
ทํ าใหมีระเบียบวินัย ทํ าใหรูจักสัมพันธกับเพื่อนพองผูรวมงาน สิ่ง
เหลานี้ลวนอาศัยงานเปนเครื่องฝก

ถาคนรูจักทํ างานเปน จะสามารถใชงานเปนเครื่องมือใน
การฝกฝนพัฒนาตนเองไดมากมาย เพราะฉะนั้น ในแงหนึ่ง นัก



ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม๑๒

ทํ างานจะมองวา งานเปนสิ่งที่ชวยฝกฝนพัฒนาตัวของเขา อยางที่
วาทํ าใหศักยภาพของเขาถึงความสมบูรณ

ท้ังหมดนี้ก็เปนความหมายของงานในแงตางๆ ซ่ึงกลาวได
มากมายหลายนัย นอกจากนี้ ก็อาจมีผูท่ีมองความหมายของงาน
ในแงอื่นอีก แตในแงหลักๆ แลวก็จะเปนอยางนี้

ควรทํ างานกันอยางไร?
ทีน้ี เมื่อคนทํ างานไปตามความหมายและความเขาใจของ

เขา ความหมายของงานตามที่เขาเขาใจนั้นก็มีผลตอพฤติกรรมใน
การทํ างาน และสงผลตอความรูสึกและตอสภาพจิตใจในการ
ทํ างานของเขาดวย เราเขาใจการทํ างานอยางไรเราก็มุงหวังผล
สนองไปตามความหมายนั้น ถาเกิดผลสนองตามความมุงหมาย
เราก็เกิดความพึงพอใจ ถาไมสนองตามความมุงหมาย ก็เกิด
ความเศราเสียอกเสียใจ เพราะฉะนั้น ความเขาใจในความหมาย
ของงานจึงมีผลกระทบตอชีวิตจิตใจของเรามาก

ตัวอยางเชน คนที่ทํ างานในความหมายที่เปนเพียงเครื่อง
มือหาเลี้ยงชีพ ใหไดผลตอบแทน ใหไดผลประโยชน ถาหากวาไม
ไดผลประโยชนมาก ผลประโยชนท่ีไดมานอยไป เขาก็จะรูสึกไมสม
หวัง เกิดความไมพอใจ เกิดความทุกข เพราะวาความมุงหมายใน
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การทํ างานของเขา ไปอยูท่ีตัวผลประโยชนตอบแทน คือเรื่องเงิน
ทองเปนตน การที่เขาจะมีความสุขหรือความทุกข ก็อยูแคน้ัน

ทีน้ี ถามองความหมายของงานไปในแงวา เปนการทํ าหนา
ท่ีหรือบํ าเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมประเทศชาติ สํ าหรับคนที่มอง
อยางนี้ บางทีแมวาผลประโยชนตอบแทนอาจไมมากนัก แตความ
พึงพอใจของเขาอยูท่ีวา งานนั้นทํ าใหเกิดประโยชนแกสังคม ดัง
น้ัน เขาก็มีความสุข ความรูสึกในจิตใจจึงไปสัมพันธกับความเขา
ใจความหมายของงาน

คนที่มองงานในแงของการพัฒนาตน หรือพัฒนาศักยภาพ
เวลาทํ างานก็จะเพลินไปกับงาน เพราะในเวลาที่ทํ างานเราไดฝก
ตัวของเราอยูตลอดเวลา เราทํ างานไปเราก็ไดความสามารถเพิ่ม
พูนความชํ านาญมากขึ้น สวนเรื่องที่วาจะไดผลประโยชนตอบ
แทนมากนอย เราจะไมคํ านึงถึงนัก เราจะมีความพึงพอใจ ในการ
ท่ีไดพัฒนาตนเองใหศักยภาพออกผลเพิ่มข้ึน เพราะฉะนั้น การเขา
ใจความหมายของงาน จึงเปนสิ่งสํ าคัญมากตอสภาพจิตใจ

ตอนนี้ อยากจะพูดถึงความรูสึกพื้นฐานทางวัฒนธรรม
เกี่ยวกับเรื่องงานสักนิดหนึ่ง เมื่อเรามองดูความหมายของงาน ถา
มองดูวัฒนธรรมไทยและนํ าไปเทียบกับวัฒนธรรมตะวันตก จะ
เห็นวามีความแตกตางกันอยู และความแตกตางนั้นก็แสดงถึงพื้น
ฐานทางดานการสั่งสมฝกอบรมจิตใจของวัฒนธรรมนั้น ๆ
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คนไทยเรามองคํ าวางานกันอยางไร กอนที่วัฒนธรรมแบบ
ตะวันตกเขามา คนไทยเราใชคํ าวา งาน ในความหมายที่ไมเหมือน
ปจจุบัน เรามีงานวัด เรามีงานสงกรานต เรามีงานกฐิน เรามีงาน
ทอดผาปา คํ าวางานในความหมายของคนไทยเปนกิจกรรมเพื่อ
ความสนุกสนาน เพื่อความบันเทิง งานวัดเปนเรื่องสนุกทั้งนั้น มี
มหรสพ มีละครหนังลิเก ในงานสงกรานตเราก็ไปสนุกกัน เอานํ้ า
ไปสาดกัน ไปเลนอะไรตออะไรกันครึกครื้น

แตความจริงงานมีความหมายที่ซอนอยูลึกกวานั้นคือ เปน
เรื่องการทํ าความดี กิจกรรมที่เปนหลักเปนแกนของงาน ก็คือ การ
ทํ าการบุญการกุศล หรือ บํ าเพ็ญความดีบางอยาง โดยเฉพาะ การ
มารวมกันทํ าประโยชนบางอยางเพื่อสวนรวม แมแตงานสงกรานต
ก็มีกิจกรรมที่เปนการทํ าบุญทํ ากุศลอยู รวมทั้งการขนทรายเขาวัด

ดังนั้น การทํ างานจึงมีความหมายในเชิงที่เปนกิจกรรมใน
การทํ าความดีบางอยาง หรือเกี่ยวของกับกิจกรรมทางศาสนา แต
สวนหนึ่งที่ปนอยูดวยก็คือความสนุกสนานบันเทิง ซ่ึงเปนสวนที่
หลงเหลือมาถึงปจจุบันในคนไทยสวนมาก เปนอันวาความหมาย
ของงานที่เปนไปตามวัฒนธรรมไทยนี้ เหลือมาในรูปของความ
สนุกสนานเปนหลัก

ทีน้ี ในแงของสังคมตะวันตก การทํ างานแบบตะวันตกเขา
มาพรอมกับวัฒนธรรมตะวันตกนั่นเอง ความหมายแบบตะวันตก
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คืออะไร งานในความหมายของตะวันตกนั้น เรียกวา work และมี
คํ าสํ าคัญที่คูกับ work เปนคํ าที่ตรงขามกัน ซ่ึงมีคาเทากับ work
ซ่ึงชวยใหความเดนชัดแกความหมายของ work ดวย คือคํ าวา
leisure แปลวา การพักผอนหยอนใจ งานในความหมายของฝรั่ง
จึงคูและตรงขามกันกับการพักผอนหยอนใจ เพราะฉะนั้น วัฒน
ธรรมตะวันตกจึงมองงานวาเปนเรื่องของความเหน็ดเหนื่อย 
ลํ าบากตรากตรํ า เปนเรื่องที่ตองทนทํ าดวยความทุกขยาก และก็
จึงตองมีสิ่งที่คูกันเพื่อทดแทนคือการพักผอนหยอนใจ

เพราะฉะนั้น ตามวัฒนธรรมของฝรั่งนี้ คนเราตองทํ างาน
และเสร็จแลวก็ไปพักผอนหยอนใจ เพื่อเปนสิ่งที่ชวยทดแทนชด
เชยหรือผอนระบาย ดังนั้น งานจึงเปนสิ่งที่ทํ าใหเกิดความเครียด
ไดมาก และถาเราตั้งทาไวไมดีมีทาทีของจิตใจที่ไมถูกตอง คือไมมี
ความรักงาน เราก็จะทํ างานดวยความเหนื่อยหนายและอยากจะ
หนีงาน งานกลายเปนสิ่งที่หนักหนา ตองเผชิญ ตองผจญ ตองตอ
สู เพราะฉะนั้นก็จึงตองหาทางหลีกเลี่ยงไปเสีย เราจะตองการให
งานเลิกหรือจะหนีไปจากงานเพื่อไปหาการพักผอน อันเปนสิ่งที่จะ
ตองแกไข และจึงตองมีจริยธรรมที่เขาชุดเปนคูกันคือวา คนใน
วัฒนธรรมตะวันตกซึ่งทํ างานแบบตะวันตก จะตองสรางนิสัยรัก
งานขึ้นมาใหได พอรักงานก็มีใจสู และทนตอความหนักความ
เหน็ดเหนื่อยของงานได
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เปนอันวา ความหนักและความเหน็ดเหนื่อยเปนลักษณะ
งานแบบตะวันตก คนไทยรับเอาความหมายของคํ าวา งาน ในแง
ท่ีเปนความหนักนาเหนื่อยมาจากตะวันตก โดยไมไดรับเอานิสัยรัก
งานมาดวย แตเรามีนิสัยรักความสนุกที่สั่งสมมากับความหมาย
ของงานในวัฒนธรรมของไทยเราเอง ในสภาพของความนุงนังและ
สับสนของวัฒนธรรมอยางนี้ ถาเราปรับตัวไมดี เราจะเสียทั้งสอง
ดาน คือ ในแงของตัวเองเราก็รักความสนุกสนานของเกา ท่ีวางาน
มีความหมายเปนความสนุกสนาน เรามุงอยากไดความสนุกสนาน
พอเจองานแบบตะวันตกที่หนักและไมสนุก ก็อยากจะหนีงานไป
เพราะไมมีนิสัยรักงาน ผลเสียก็จะเกิดขึ้น

เพราะฉะนั้น ถาจะใหดีก็ตองแกไขใหถูกตอง ความหมาย
ท่ีดีของเราในวัฒนธรรมเกาวา งานเปนกิจกรรมเพื่อสวนรวม เพื่อ
รวมกันสรางสรรคอะไรสักอยางหนึ่ง โดยมีความสนุกสนานเปนผล
พวงมาหรือเปนผลพลอยได เราก็รักษาไว และในเวลาเดียวกัน
งานในความหมายที่ตองสูตองทํ าดวยความเหน็ดเหนื่อยนี้ เราก็
ยินดีตอนรับไมถอยหนี จะตองแกปญหาใหไดวาทํ าอยางไรจึงจะ
ใหการทํ างานเปนไปดวยดี โดยมีนิสัยรักงานและสูงานมาชวย
สนับสนุน
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จุดมงุหมายของคน หรือจุดมุงหมายของงาน?
จะเห็นวาความหมายทางจิตใจเปนเรื่องสํ าคัญ เราจะสู

งาน หรือจะคอยหนีจากงาน ก็อยูท่ีสภาพจิตใจอยางที่วามาแลว
และในการที่จะมีสภาพจิตใจที่เอื้อตอการทํ างานนั้น สิ่งหนึ่งที่จะ
สนับสนุนใหคนทํ างานไดผลดีก็คือ ก ําลังใจ

พอพูดถึงกํ าลังใจก็มีปญหาอีก กํ าลังใจจะมาไดอยางไร
กํ าลังใจก็เปนเรื่องของความสัมพันธเชิงวงจรอีก มันยอนไปยอน
มา ถาเรามีกํ าลังใจ เราก็ทํ างานไดดี แตทํ าอยางไรเราจึงจะมีกํ าลัง
ใจ ถาทํ างานแลวไดผลดีก็มีกํ าลังใจ พองานไดผลดีมีกํ าลังใจ ก็ยิ่ง
ทํ างาน ยิ่งทํ างานก็ยิ่งไดผลดี ยิ่งไดผลดี ก็ยิ่งมีกํ าลังใจ อันนี้ก็เปน
เรื่องของการสงผลยอนไปยอนมา

กํ าลังใจ เปนเรื่องสํ าคัญในการทํ างาน แตการที่จะมีกํ าลัง
ใจน้ันก็อยูท่ีการเขาใจความหมายของงานนั้นแหละ คนที่เขาใจ
ความหมายของงานวาจะทํ าใหไดผลตอบแทน หรือไดผล
ประโยชนมา ถาเขาไดผลตอบแทนไดผลประโยชนมา เขาก็มีกํ าลัง
ใจแลวก็ทํ างาน แตถาไมไดผลตอบแทนเปนอัตราเปนเงินทอง ก็ไม
มีกํ าลังใจ แตอีกคนหนึ่งมองความหมายของงานวาเปนการได
พัฒนาตน หรือเปนการไดบํ าเพ็ญประโยชนแกสังคม เมื่อเห็น
สังคมเจริญกาวหนามีความสงบสุขยิ่งขึ้นเขาก็มีกํ าลังใจได แมจะ
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ไมไดผลตอบแทนเปนวัตถุมากเทาไร กํ าลังใจจึงไปสัมพันธกับผล
ตอบสนองจากงาน ไมวาจะเปนผลทางวัตถุหรือผลทางจิตใจ จะ
เปนผลแกตนเองหรือผลแกสวนรวมก็ตาม แลวแตจะมองความ
หมายของงานอยางไร

รวมความวา กํ าลังใจเปนสิ่งสํ าคัญก็จริง แตก็ไมใชเครื่อง
กํ ากับท่ีแนนอนวาจะใหเกิดคุณคาที่เปนประโยชนเสมอ ไป อยางที่
วา คนที่ทํ างานมุงแตผลประโยชนตอบแทนเปนเงินทองวัตถุ ถาผล
ตอบแทนนอยไปไมไดมากมาย ก็จะเกิดปญหาไมมีกํ าลังใจในการ
ทํ างาน เพราะฉะนั้น เราจะตองหาอะไรมาชวยกํ าลังใจใหไดผลดี
ยิ่งขึ้น เพื่อใหงานเกิดคุณคาอยางแทจริง สิ่งหนึ่งที่จะมาหนุนคุณ
คานี้ไดก็คือ ศรัทธา ศรัทธาเปนสิ่งสํ าคัญอยางมาก

ศรัทธา คือ ความเชื่อ ซ่ึงในความหมายอยางหนึ่งก็คือ การ
เห็นคุณคาของสิ่งนั้น เมื่อเห็นคุณคาของสิ่งใด ก็พอใจสิ่งนั้นและ
ใจก็ยึดเหนี่ยวมุงไปหาและมุงไปตามสิ่งนั้น เมื่อมุงไปหาหรือมุง
หนาตอสิ่งนั้น มุงจะทํ าและมุงจะตามไป ก็เกิดกํ าลังขึ้นมา ศรัทธา
เปนพลัง เมื่อเรามีศรัทธาตอสิ่งใด เราก็จะสามารถอุทิศชีวิตทั้งราง
กายและจิตใจ อุทิศเรี่ยวแรงกํ าลังของเราใหแกสิ่งนั้น เพราะฉะนั้น
การที่จะใหเกิดกํ าลังใจในทางที่ดี จึงตองสรางศรัทธาขึ้นมา

ศรัทธาจะเกิดขึ้นได ดวยการเขาใจความหมายนั่นแหละ
เชน ถาเราเขาใจความหมายของงานในแงวาเปนสิ่งที่มีคุณคา เปน
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เครื่องสรางสรรคทํ าใหเกิดประโยชนแกสังคมเปนตน เราก็เกิด
ศรัทธาในงาน เพราะมองเห็นคุณคาของงานนั้น พอมีศรัทธาอยาง
น้ีแลว ศรัทธานั้นก็จะสงเสริมกํ าลังใจ ในลักษณะที่พวงเอาความ
เปนคุณเปนประโยชนเขามาดวย ไมใชเปนกํ าลังใจลวนๆ ท่ีเพียง
แตเกิดจากความสมอยากในการไดวัตถุเทานั้น เพราะฉะนั้น เมื่อมี
ศรัทธาแลว กํ าลังใจที่เกิดขึ้นก็จะเปนกํ าลังใจที่ทํ าใหเกิดสิ่งที่เรียก
วา ธรรม คือมีความดีงาม มีคุณประโยชนพวงมาดวย

นอกจากมีศรัทธาในงานแลว ก็ตองมีศรัทธาในวิถีชีวิตดวย
เรื่องนี้จึงมีความหมายโยงไปหาชีวิตดวย วาเรามองชีวิตอยางไร
คนที่มองความหมายของชีวิตในแงวา วิถีชีวิตที่ดีก็คือ การหา
ความสนุกสนานใหเต็มท่ี คนอยางนั้นจะมาศรัทธาในความหมาย
ของงานที่เปนคุณเปนประโยชนแกสังคม ก็เปนไปไดยาก

เพราะฉะนั้น ความหมายของงานที่จะทํ าใหเกิดศรัทธาจึง
ตองโยงไปหาความหมายของชีวิตที่ดีดวย พอมองวาชีวิตที่ดี คือ
การที่เราไดใชชีวิตนี้ใหเกิดคุณประโยชนมีคาขึ้นและการที่ได
พัฒนาตนเปนตน พอมองความหมายของงานในแนวเดียวกันนี้
ความหมายของงานนั้นก็มาชวยเสริมในแงท่ีเกิดความสัมพันธ
อยางสอดคลองกัน คือ ความหมายของงาน กับความหมายของ
ชีวิตมาสัมพันธเสริมยํ้ าซึ่งกันและกัน แลวศรัทธาก็จะเกิดขึ้นอยาง
มั่นคง อันนี้ก็เปนเรื่องของศรัทธา
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ทีน้ี มองตอไปอีกใหชัดเจนยิ่งขึ้น เรื่องนี้ไมใชอยูแคศรัทธา
เทานั้น ถาเราวิเคราะหจิตใจของคนที่ทํ างาน จะเห็นวา แมแต
ศรัทธาก็เปนสวนหนึ่งของสิ่งที่เรียกวา แรงจูงใจ เมื่อมาทํ างานเราก็
ตองมีแรงจูงใจทั้งนั้น ท้ังหมดที่พูดมาก็อยูในหลักการของเรื่องแรง
จูงใจทั้งสิ้น คนเราจะทํ ากิจกรรมอะไรก็ตองมีแรงจูงใจ เมื่อมา
ทํ างานเราก็ตองมีแรงจูงใจใหมาทํ างาน แรงจูงใจจึงเปนหลักใหญ
ในการแบงประเภทของการทํ างาน แรงจูงใจนั้นมีอยู ๒ ประเภท
ใหญๆ ดวยกัน

แรงจูงใจดานหนึ่ง ท่ีเปนหลักใหญๆ คือความตองการผล
ตอบแทน ตองการผลประโยชน ตองการเงินทอง อันนี้เปนแรงจูงใจ
ท่ีมุงเขาหาตัวเอง เปนความปรารถนาสวนตัวหรือเห็นแกตัว ทาง
พระทานเรียกวา แรงจูงใจแบบตัณหา

ทีน้ี ตอจากตัณหายังมีอีก เราตองการความสํ าเร็จ แต
ความสํ าเร็จน้ันเปนความสํ าเร็จของตัวเรา โดยเฉพาะความสํ าเร็จ
ของตัวเราในรูปของความยิ่งใหญ ในรูปของการไดตํ าแหนงได
ฐานะเปนตน อันนี้ก็เปนแรงจูงใจในแงของตัวเองเหมือนกัน คือ
ตองการผลประโยชนตอบแทนสวนตัว ในรูปของความสํ าคัญของ
ตนเอง ความโดดเดน เชนมีตํ าแหนงใหญโต มีฐานะสูง ขอน้ีเรียก
วา แรงจูงใจแบบมานะ มานะนั้นทางพระแปลวาถือตัวสํ าคัญ คือ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑

ความอยากใหตนเองเปนผูโดดเดนมีความสํ าคัญหรือยิ่งใหญ ไม
ใชมานะในความหมายของภาษาไทยวาความเพียรพยายาม

ตกลงวา แรงจูงใจสํ าคัญดานที่หนึ่งนี้ก็เปนเรื่องของตัณหา
และมานะ ซ่ึงสํ าหรับมนุษยปุถุชนก็เปนธรรมดาที่จะตองมี แตจะ
ทํ าอยางไรใหประณีต เชนวา ความตองการผลตอบแทนในขั้น
ธรรมดาของมนุษย ก็ขอใหอยูในขอบเขตเพียงวาสํ าหรับใหเปนอยู
ดวยความสะดวกสบายพอสมควรในโลกนี้ หรือเปนอยูดีไมถึงกับ
ขัดสนในปจจัยสี่ หรือมานะก็อาจมาในรูปของความภูมิใจในความ
สํ าเร็จของงาน คือเอาความสํ าเร็จมาโยงกับงาน ไมใชเปนเพียง
ความสํ าเร็จเพื่อความยิ่งใหญของตน ถาหากวาความสํ าเร็จไปโยง
กับตัวงาน มันก็ยังเปนเรื่องของความดีงามได เรื่องอยางนี้ทางพระ
พุทธศาสนาไมไดปฏิเสธ ทานยอมรับความจริงของปุถุชน แตทํ า
อยางไรจะใหโยงเขาไปหาแรงจูงใจที่เปนธรรมใหมากขึ้น

ทีน้ี แรงจูงใจพวกที่สอง ก็คือแรงจูงใจ เชนอยางศรัทธาที่มี
ตองานที่มีคุณคา เปนแรงจูงใจที่ตองการใหความดีงามเกิดมีหรือ
ปรากฏขึ้น ความตองการความดีงาม ตองการความจริง ตองการ
สิ่งที่มีคุณคาเปนประโยชนอะไรตางๆ เหลานี้ เปนแรงจูงใจที่ทาน
เรียกดวยคํ าศัพททางธรรมอีกคํ าหนึ่งวา ฉันทะ เชน คนทํ างาน
ดวยความตองการใหเกิดความสงบสุข ความเรียบรอย ความเปน
ระเบียบของสังคม ถาทํ างานเปนแพทย หรือทํ างานเกี่ยวกับ
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โภชนาการ ก็อยากใหมนุษยในสังคมนี้เปนคนที่มีสุขภาพดี ราง
กายแข็งแรง อยากใหมีแตอาหารที่มีคุณคาแพรหลายออกไปใน
สังคมนี้ แรงจูงใจหรือความปรารถนาอยางนี้ ทานเรียกวาเปน แรง
จูงใจแบบฉันทะ

แรงจูงใจนี้สํ าคัญมาก ถามองอีกแงหนึ่งจะเห็นวา แรงจูง
ใจน้ีสัมพันธกับสัมฤทธิผลหรือจุดหมาย ซ่ึงอาจแบงไดเปนจุด
หมายของคน กับ จุดหมายของงาน

แรงจงูใจแบบทีห่นึง่ ท่ีตองการผลตอบแทนเปนเงนิเปนทอง
ตองการเกียรติฐานะความยิ่งใหญน้ัน โยงไปหาจุดหมายของคนที่
ทํ างาน สวนแรงจูงใจแบบที่สองจะมุงตรงไปยังจุดหมายของงาน

ตามธรรมดาไมวาเราจะทํ างานอะไร งานนั้นยอมมีจุด
หมาย เชนวา การทํ างานแพทยก็มีจุดหมายที่จะบํ าบัดโรค ทํ าให
คนไขหายโรค ใหคนมีสุขภาพดี ตัวงานนั้นมีความมุงหมายที่ชัด
เจนและตรงไปตรงมา ถาเราทํ างานใหการศึกษา เราก็ตองการผล
ท่ีเปนจุดมุงหมายของการศึกษา จุดหมายของงานในการใหการ
ศึกษา ก็คือ การที่เด็กและเยาวชนเปนคนดี มีความรูมีความ
ประพฤติดี รูจักดํ าเนินชีวิตอยางถูกตอง ไดพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นไป

งานทุกอยางมีจุดหมายของมัน แตคนที่ไปทํ างานก็มีจุด
หมายของตัวเองดวย ทีน้ีปญหาก็อยูท่ีวา เมื่อเขาไปทํ างานนั้น เขา
จะทํ างานเพื่อจุดหมายของคน หรือทํ างานเพื่อจุดหมายของงาน
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ถาเขาทํ างานดวยแรงจูงใจแบบที่หนึ่ง จุดหมายที่อยูในใจของเขาก็
จะเปนจุดหมายของคน คือทํ างานเพื่อจุดหมายของคน ใหตนได
น่ันไดน่ี แตถาเขาทํ างานดวยแรงจูงใจแบบที่สอง เขาก็จะทํ างาน
เพือ่จุดหมายของงาน ใหงานเกดิผลเปนประโยชนตามคณุคาของมนั

ทีน้ี ในการที่เปนปุถุชน เมื่อยังมีกิเลส ก็ตองประสาน
ประโยชน คือ ตองใหจุดหมายของคนไปสัมพันธเชื่อมโยงกับจุด
หมายของงาน หมายความวา ตองใหไดจุดหมายของงานเปนหลัก
ไวกอน แลวจึงมาเปนจุดหมายของคนทีหลัง คือใหจุดหมายของ
คนพลอยพวงตอมากับจุดหมายของงาน

ถาเอาแตจุดหมายของคนแลว บางทีงานไมสํ าเร็จ และ
เสียงานดวย คือ คนนั้นมุงแตจุดหมายของคนอยางเดียว จะเอาแต
ตัวไดเงินไดทอง ไมไดตองการใหงานสํ าเร็จ ไมไดตองการเห็นผลดี
ท่ีจะเกิดจากงานนั้น ไมไดมีความคิดที่จะเอาธุระ หรือเห็นความ
สํ าคัญเกี่ยวกับตัวงาน เพราะฉะนั้นจึงพยายามเลี่ยงงาน หรือหา
ทางลดัทีจ่ะไมตองท ํางาน ขอใหไดเงนิหรอืผลตอบแทนมากแ็ลวกนั

ตกลงวา แรงจูงใจแบบหนึ่งเปนเรื่องสัมพันธกับจุดหมาย
ของคน และแรงจูงใจอีกแบบหนึ่งเปนแรงจูงใจที่สัมพันธกับจุด
หมายของงาน ซ่ึงจะเห็นไดวาเมื่อทํ างานไปแลวไดผลสํ าเร็จข้ึนมา
จะเปนผลสํ าเร็จของคนหรือเปนผลสํ าเร็จของงาน ถาจะทํ างานให
ถกูตอง ก็ตองมองไปที่ผลสํ าเร็จของงาน ไมใชมุงเอาแตผลสํ าเร็จ
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ของคน ถาจะเปนผลสํ าเร็จของคนก็เพราะวาเปนผลสํ าเร็จของ
งานสงทอดมาอีกตอหนึ่ง

คนจํ านวนไมนอยหวังแตผลสํ าเร็จ หรือผลประโยชนของ
คนอยางเดียว ถาเปนอยางนี้ก็จะเปนปญหาตอการพัฒนาประเทศ
ชาติ การพัฒนาประเทศชาติ และการแกปญหาของสังคมก็ยากที่
จะบรรลุความสํ าเร็จ และจะสงผลตอไปถึงสภาพจิตใจ ดังที่ไดพูด
มาแลววา สภาพจิตใจกับการทํ างาน สงผลยอนกลับกันไปมา คือ
สภาพจิตใจที่ดีสงผลตอการทํ างานใหทํ างานไดดี และการทํ างาน
ไดดีมีผลสํ าเร็จ ก็สงผลยอนกลับไปหาสภาพจิตใจทํ าใหมีกํ าลังใจ
เปนตนอีกทีหนึ่ง เชนเรื่องสภาพจิตใจในดานแรงจูงใจ กับการมุง
วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของคนหรือของงาน ซ่ึงจะสงผลตอ
สภาพจิตใจของคนใหเปนไปตางๆ กัน

ทํ างานอยางไร จึงจะไดความสุข?
ในสมัยปจจุบัน โดยเฉพาะในสภาพการทํ างานที่มีความ

หมายแบบตะวันตก ไดมีคํ าพูดสํ าคัญคํ าหนึ่งมาเขาคูกับการ
ทํ างาน ยิ่งถาไมมีความบากบั่นสูงาน ท่ีเปนแรงจูงใจที่ถูกตองใน
การทํ างานแบบตะวันตกดวยแลว ก็จะมีปญหาอยางมาก กลาว
คือ งานนั้นจะเปนสิ่งที่คูกับความเครียด
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ความเครียดน้ี กํ าลังเปนปญหาสํ าคัญของอารยธรรมของ
มนุษยในโลกยุคปจจุบัน ในสังคมตะวันตกปจจุบันนี้คนยังมีนิสัยสู
งาน ท่ีไดสะสมมาตั้งแตอดีต ยังติดยังฝงอยู แตมาในระยะหลังๆ น้ี
ความใฝในการบริโภคก็มากขึ้น สวนในสังคมไทยของเรานี้มีผู
กลาววามีคานิยมบริโภคมาก ไมคอยมีคานิยมผลิต จึงจะยิ่งมี
ปญหาหนักกวาเขาอีก เพราะคานิยมบริโภคจะขัดแยงกับกระบวน
การทํ างาน เนื่องจากการทํ างานตองการความอดทน ตองตอสูกับ
ความยากลํ าบาก ยิ่งเมื่อไมมีนิสัยสูงานเปนพื้นฐานรองรับอยูดวย
คนที่นิยมบริโภคจะไมสามารถทนได จะจํ าใจทํ า ทํ าดวยความฝน
ใจ จะรอคอยแตเวลาที่จะไดบริโภค ความตองการก็ขัดแยงกัน
และเมื่อความตองการขัดแยงกัน ก็เกิดภาวะที่เรียกวา “เครียด”
ทํ างานดวยความเครียด

คนที่มีคานิยมบริโภคมาก เมื่อตองทํ างานมากก็ยิ่งเครียด
มาก โดยเฉพาะคนที่ตองการผลตอบแทนทางวัตถุ ทํ างานไปก็ทํ า
ดวยความกระวนกระวาย เกิดความขัดแยงในจิตใจ มีความกังวล
วาผลตอบแทนที่เราตองการจะไดหรือเปลา จะไดนอยกวาที่ตั้ง
ความหวังหรือเปลา หรือวาเราอาจจะถูกแยงผลตอบแทนไปหรือ
ถูกแยงตํ าแหนงฐานะไป ความหวงกังวลตางๆ น้ีทํ าใหเกิด
ความเครียด ซ่ึงเปนปญหาทางจิตใจที่สํ าคัญ โดยเฉพาะเมื่อจุด
หมายของคน กับจุดหมายของงานมีความลักลั่นขัดแยงกัน เชน
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งานเสร็จเงินยังไมมาหรือวาตํ าแหนงยังไมได ลวนแตทํ าใหเกิด
ปญหาและทํ าใหเกิดความเครียดไดท้ังสิ้น และปญหาเหลานี้รวม
ท้ังความเครียดนั้น ก็เกิดจากแรงจูงใจประเภทที่หนึ่งที่เรียกวา
ตัณหามานะ โดยเฉพาะคานิยมบริโภค และคานิยมโกหรูหรา ซ่ึง
กํ าลังแพรหลายอยูในสังคมของเรา และบางทีก็ถึงกับมองกันวา
เปนเรื่องที่ดี

สวนแรงจูงใจที่ถูกธรรม คือทํ างานดวยใจที่ใฝสรางสรรค
มองงานเปนโอกาสที่จะไดพัฒนาตน ตองการพัฒนาประเทศชาติ
หรือทํ าประโยชนแกสังคม ตองการผลสํ าเร็จของงานหรือทํ างาน
เพื่อจุดหมายของงานแทๆ แมแตคนที่ทํ างานดวยแรงจูงใจแบบนี้ก็
สามารถมีความเครียดได เพราะมีความเรงรัดอยากจะรีบรอนทํ า
และมีความหวงกังวลเกรงงานจะไมเสร็จ จิตใจก็ไมสบาย จึงมี
ความเครียดไดเหมือนกัน ตางแตวาจะเปนความเครียดที่เบากวา
และประณีตกวา

เพราะฉะนั้น ไมวาจะเปนฝายที่มีแรงจูงใจไมดีก็ตาม มีแรง
จูงใจที่ดีก็ตาม ก็ยังมีความเครียดได มีปญหาไดท้ังนั้น น้ีก็เปน
ระดับหนึ่งของสภาพชีวิตจิตใจ ซ่ึงเราสามารถแยกความแตกตาง
ไดวา ในฝายหนึ่ง แรงจูงใจเพื่อจุดหมายของคน ซ่ึงมุงเอา
ประโยชนสวนตนดวยตัณหามานะ มีโทษตอสังคมและตอชีวิต
มาก สวนฝายที่สอง แรงจูงใจเพื่อจุดหมายของงาน มีคุณคามาก
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มีคุณประโยชนตอสังคมมาก พัฒนาชีวิตคนไดดี แตก็ยังมีปญหา
ไดเหมือนกัน

ตกลงทั้งสองอยางยังมีปญหาอยู ยังตองแกไขกันตอไป ทํ า
อยางไรจะแกไขใหการทํ างานมีสวนที่เปนคุณอยางเดียว เปน
ประโยชนแกชีวิตโดยสมบูรณ อันนี้เปนขั้นตอไป

ตอไปก็มาถึงขั้นที่วา ท้ังทํ างานดีและมีความสุขดวย ซ่ึงจะ
ตองมีการตั้งทาทีท่ีถูกตอง และตอนนี้จะเปนเรื่องของการพัฒนา
จิตใจ และพัฒนาปญญาควบคูไปกับการทํ างาน เมื่อกี้น้ีเราเอา
งาน มาพัฒนาชีวิตจิตใจของเรา แตอีกดานหนึ่งในการทํ างานนั้น
เราจะตองพัฒนาชีวิตจิตใจของเราไปดวย เพื่อเอาชีวิตจิตใจที่ดีไป
พัฒนาการทํ างาน การทํ างานที่จะใหไดท้ังผลดีและมีความสุขดวย
น้ัน มีอะไรหลายแงท่ีจะตองพิจารณา

แงท่ีหนึ่งก็อยางที่วาเมื่อกี้คือ ในการที่จะใหเกิดผลดีตอ
ชีวิตและสังคม เราก็ตองมีแรงจูงใจที่ถูกตอง ตองการจุดหมายของ
งาน มีฉันทะ มีความใฝดี มีความใฝสรางสรรค และพรอมกับการมี
ฉันทะนั้น ก็ตองมีความรูเทาทันความจริง อันนี้เปนเรื่องของ
ปญญา รูเทาทันความจริง อยางนอยรูเทาทันวาสิ่งทั้งหลายเปนไป
ตามเหตุปจจัย เพียงตั้งทาทีของจิตใจแบบรูเทาทันขึ้นมาแคน้ีเทา
น้ัน เราก็จะเริ่มมีความสุขงายขึ้นทันที เราจะมองดูสิ่งตางๆ ดวย
สายตาที่มองเห็นถูกตองมากขึ้น
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แมแตในการทํ างานของเรา ในขณะที่เรากํ าลังเรงงานเต็ม
ท่ี ขยันเอาใจใสเต็มท่ี เรากลับจะมีความกระวนกระวายนอยลง
หรือทํ างานดวยความไมกระวนกระวาย คือมีความรูเทาทันวาสิ่ง
ท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ขณะนี้เรากํ าลังทํ าเหตุปจจัย เราก็
ทํ าเหตุปจจัยของเราใหเต็มท่ี สวนผลนั้นมันก็เปนไปตามเหตุปจจัย
พอวางใจอยางนี้ก็สบาย ไมตองหวงกังวลกับผล เราทํ าเหตุของเรา
ใหดีก็แลวกัน

อันนี้เปนขอท่ีหนึ่ง กลาวคือ ควบคูกับแรงจูงใจที่ถูกตอง
หรือฉันทะนั้น ก็ใหมีการรูเทาทันความจริงดวย อยางนอยใหทํ าใจ
วา สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย มองไปตามเหตุปจจัย ขอน้ี
เปนทาทีพื้นฐานตามหลักธรรมที่วา ใหมองสิ่งทั้งหลายวาเปนไป
ตามเหตุปจจัย เปนการทํ าใจขั้นที่หนึ่ง

ตอไปแงท่ีสองก็คือ เวลาทํ างานเรามักมีความรูสึกแบงแยก
หรือแยกตัวออกไปวา น่ีตัวเรา น่ีชีวิตของเรา น่ันงาน เราจะตอง
ทํ างาน ตลอดจนรูสึกวางานเปนเรื่องเหน็ดเหนื่อยตองตรากตรํ า
ไมมองวางานนี้แหละเปนเนื้อแท เปนเนื้อเปนตัวของชีวิต

ท่ีจริงนั้น งานไมใชสิ่งตางหากจากชีวิต งานที่เราบอกวา
เปนกิจกรรมของชีวิตนั้น ท่ีจริงมันเปนตัวการดํ าเนินชีวิตของเรา
เลยทีเดียว ในชีวิตของเราที่เปนไปอยูน้ี งานนั่นเองคือความเปนไป
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ของชีวิต เพราะฉะนั้น การทํ างานจึงเปนเนื้อหาหรือเนื้อตัวของ
ชีวิตของเราเอง

เมื่อทํ างานเราอยาไปมีความรูสึกแยกวา น่ันเปนงาน เปน
กิจกรรมตางหากจากชีวิตของเรา การที่มีความรูสึกวาเราจะตอง
ไปเหน็ดเหนื่อยตรากตรํ า หรือวามันเปนเรื่องหนักเรื่องทนที่เราจะ
ตองทํ างานตอไป รอหนอยเถอะ เราทํ างานเสร็จแลวจะไดไปหา
เวลาพักผอน ความนึกคิดอยางนี้จะทํ าใหเกิดความรูสึกแปลกแยก
และเกิดความรูสึกที่ครุนคิดเหมือนถูกกดถูกทับอยูอยากจะพนไป
เสีย เกิดความเครียด เกิดความกังวล เกิดความหวง เกิดความหวัง

ในเบื้องตนคนเราตองอยูดวยความหวัง แตพอถึงขั้นหนึ่ง
แลวไมตองหวัง เพราะความหวังสํ าเร็จจบสิ้นอยูในตัว ตอนนี้จะมี
ความสุขยิ่งกวาตอนแรกที่มีความหวัง

คนที่ไมมีความหวังเลย จะมีความทุกขมาก ในขั้นตอมา
เขาจึงมีความสุขดวยการที่มีความหวัง เขามีความหวังวา หลังจาก
น้ีแลว เขาจะไดจะพบสิ่งที่ปรารถนา แลวเขาก็จะหาความสุขได
จะสบาย เขามีความหวังอยางนี้ และเขาก็มีความสุข แตความหวัง
น้ัน เปนคูกันกับความหวงและความกังวล ดังนั้น พรอมกับการมี
ความสุขดวยความหวังนั้น เขาก็มีความกังวล และเปนความทุกข
อยางหนึ่งที่ตองรอความหวัง
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สวนคนอีกชนิดหนึ่งนั้นอยูเหนือความหวัง หรือลอยพนเลย
ความหวังไปแลวคือไมตองอยูดวยความหวัง ไมตองอาศัยความ
สุขจากความหวัง หรือวาความสุขของเขาไมตองขึ้นตอความหวัง
เพราะชีวิตเปนความสุขตลอดเวลา โดยไมตองหวังเลย และไมตอง
หวงกังวล เพราะฉะนั้น ถาเราจะทํ างานใหไดผลดี โดยที่วาชีวิตก็มี
ความสุข และงานก็ไดผลดีดวย ก็ควรจะมาใหถึงขั้นนี้คือข้ันที่วา
มองงานกับชีวิตเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มองวางานเปนกิจกรรมที่
เปนเนื้อเปนตัวของชีวิตแทๆ แลวเราก็ทํ างานไปอยางที่รูสึกวามัน
เปนการดํ าเนินชีวิตของเราเอง และดํ าเนินชีวิตนั้นใหดีท่ีสุด

ตอไปอีกดานหนึ่งก็คือ เมื่อเราทํ างานไป ไมวาจะมองใน
ความหมายวาเปนการพัฒนาตนเองก็ตาม เปนการทํ างานเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนหรือของสังคมก็ตาม ในเวลาที่ทํ าอยูน้ัน
สภาพจิตใจอยางหนึ่งที่ควรเกิดขึ้น ก็คือความราเริงบันเทิงใจ
ความเบิกบานใจ การทํ างานในความหมายบางอยางก็เอื้อตอการ
เกิดสภาพจิตอยางนี้อยูแลว เชน ถาเราศรัทธาในความหมายของ
งาน ในคุณคาของงาน เราทํ างานไปก็ทํ าจิตใจของเราใหราเริงได
งาย แตการที่จะใหราเริงนั้น บางทีก็ตองทํ าตัวทํ าใจเหมือนกัน ไม
ใชวามันจะเกิดขึ้นมาเฉยๆ เราตองตั้งทาทีของจิตใจใหถูกตอง
บอกตัวเอง เราใจตัวเองใหราเริง ทํ าใจใหราเริงเบิกบานอยูเสมอ
สภาพจิตอยางนี้ทางพระเรียกวามีปราโมทย
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ทางพระบอกวา สภาพจิตที่ดีของคนนั้น ก็คือ
หนึ่ง มีปราโมทย มีความราเริงเบิกบานใจ
สอง มีปติ ความอิ่มใจ
สาม มีปสสิทธิ ความผอนคลายหรือสงบเย็น เมื่อผอน

คลายก็ไมเครียด
ขอท่ีสามนี้มีความสํ าคัญมากในยุคปจจุบัน เปนขอท่ีจะ

ชวยแกปญหาสภาพจิต ตามแบบวัฒนธรรมสมัยใหมของยุคอุต
สาหกรรม พอมีปสสัทธิแลว

สี่ ก็มีความสุข จิตใจก็คลองสบาย แลวก็
หา มีสมาธิ อยูตัว แนวแน แนบสนิท และมั่นคง ไม

วอกแวก ไมฟุงซาน ไมหวั่นไหว เรียบ สมํ่ าเสมอ
อยูกับกิจ อยูกับงาน เหมือนดังกลืนเขาเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกับงาน ซ่ึงหมายถึงวาสมาธิในการ
ทํ างานก็เกิดขึ้นดวย

องคประกอบหาตัวนี้เปนสภาพจิตของคนที่ปฏิบัติธรรม ดัง
น้ัน ในการเปนอยูและในการทํ ากิจกรรมทุกอยาง เราจึงปฏิบัติ
ธรรมไดท้ังนั้น เมื่อเราดํ าเนินชีวิตถูกตอง ทํ าสิ่งนั้นๆ ไดถูกตองเรา
มีสภาพจิตทั้งหาอยางนี้ก็เรียกวา เรากํ าลังปฏิบัติธรรมตลอดเวลา

หลายคนไปมองการปฏิบัติธรรมแยกจากชีวิตออกไป ตอง
รอไปเขาปา ไปอยูวัด ซ่ึงไมจํ าเปน การปฏิบัติธรรมอยางนั้นอาจ
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เปน course แบบ intensive แตในปจจุบันคือทุกขณะนี้ เราตอง
ปฏิบัติธรรมตลอดเวลา ถาทานปฏิบัติไดอยางนี้ตลอดเวลาแลว
การปฏิบัติอยางที่เรียกวา intensive course ก็ไมจํ าเปน สํ าหรับ
บางคนจํ าเปน เพราะเขาไมเคยฝกตนเลย

ทีน้ี ถาเราฝกตัวเองตลอดเวลาดวยการทํ างานแบบนี้ เราก็
ปฏิบัติธรรมตลอดเวลาอยูแลว เราทํ างานไป โดยมีสภาพจิตดี
สภาพจิตแบบนี้จะไมมีปญหาสุขภาพจิตเลย เพราะมันเปนสุข
ภาพจิตเองอยูแลวในตัว เปนสุขภาพจิตที่ดีโดยสมบูรณ

ขอใหมีปราโมทย ใหมีปติ มีปสสัทธิ มีสุข มีสมาธิเถิด ถา
ทํ าอยางนี้แลวสบาย งานก็ไดผลดวย จิตใจก็ดีดวย ถาทํ างาน
อยางนี้ก็กลายเปนทํ างานเพื่อธรรมแลว และคนอยางนี้จะไมคอย
คํ านึงถึงผลตอบแทน ไมตองรอความสุขจากผลตอบแทน คนที่มุง
ผลตอบแทนก็ตองรอวา เมื่อไรเขาไดผลตอบแทนเปนเงินเปนทอง
แลวจึงจะมีความสุขได ระหวางนั้นก็ทุกขแทบตาย ทํ างานดวย
ความทุกขและรอความสุขอยูเรื่อยไป จะไดหรือไมไดก็ยังไมแน
นอน ไมมั่นใจ แตการปฏิบัติอยางนี้ไดท้ังงานไดท้ังความสุขเสร็จ
ไปในตัว

ทีน้ี พอถึงขั้นทํ างานอยางมีความสุขโดยไมตองหวัง ไม
ตองหวงผลตอบแทนแลว เราทํ างานไป ชีวิตแตละขณะก็จะเปน
ความเต็มสมบูรณของชีวิตในทุกขณะนั้นๆ ตอนนี้แหละจะถึงจุด
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รวมที่ทุกอยางมาอยูดวยกัน ท้ังงาน ท้ังชีวิต และความสุข จะ
สํ าเร็จในแตละขณะ

ตรงนี้แหละเปนหัวใจสํ าคัญ ในตอนแรกนั้นเปนเหมือนวา
เราแยกงาน แยกชีวิต แยกความสุขเปนสวนๆ แตพอถึงตอนนี้ ทํ า
ไปทํ ามาทุกอยางมารวมอยูดวยกันทั้งหมดในขณะเดียว ตราบใด
เรายังแยกเปนสวนๆ และแยกตามเวลา ตราบนั้นชีวิตจะตองดิ้น
รนคอยหาและหลบหนีสิ่งเหลานั้นทีละอยางๆ อยูตลอดเวลา คือ
เปนชีวิตที่ตามหาวันพรุงนี้ ซ่ึงไมมาถึงสักที แตถาทํ าใหเปน
ปจจุบันเสียทุกเวลาก็ครบถวนอยูดวยกัน ทุกอยางก็สมบูรณ

ชีวิต งาน และธรรม: ความประสานสูเอกภาพ
ในสภาพอยางนี้ เราจะมองเห็นพัฒนาการของคนในการ

ทํ างาน มองเห็นพัฒนาการของชีวิต ในลักษณะที่วา ตอนตน คน
จํ านวนมากมองแบบปุถุชนวา งานเพื่อชีวิต คือเราทํ างานเพื่อจะ
ไดผลตอบแทนมาเลี้ยงชีวิต ชีวิตของเราอาศัยงาน คือ เราอาศัย
งานเพื่อใหชีวิตของเราเปนอยูได

ตอมาจะเห็นวา มีการกาวหนาไปอีกขั้นหนึ่ง คือกลายเปน
งานเพื่องาน ตอนนี้งานก็เพื่องานนั่นแหละ คือ เพื่อใหงานนั้น
สํ าเร็จดวยดี เพื่อจุดมุงหมายของงาน ตรงไปตรงมา ท่ีวางานเพื่อ
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ชีวิตนั้นเปนเรื่องของเงื่อนไข ไมใชเปนเหตุปจจัย จะตองมองความ
เปนเหตุปจจัย และการเปนเงื่อนไขวาเปนคนละอยาง

งานเพื่อชีวิตนั้นแทจริงแลว ไมใชความสัมพันธตามเหตุ
ปจจัย งานไมใชเปนเหตุปจจัยของชีวิต แตงานเปนเงื่อนไขเพื่อให
ไดผลตอบแทนมาเลี้ยงชีวิต แตถางานเพื่องานแลวก็เปนเรื่องของ
เหตุปจจัยโดยตรง งานอะไรก็เพื่อจุดหมายของงานอันนั้น เชน
งานของแพทยคือการรักษาโรค ก็เพื่อจุดมุงหมายของงาน คือทํ า
ใหคนหายโรค ทํ างานโภชนาการ ก็เพื่อใหคนไดกินอาหารดี แลว
คนก็จะไดมีสุขภาพดี เปนจุดหมายของงานโดยตรง งานก็เพื่องาน

เมื่อเราทํ างานเพื่องานแลว ไปๆ มาๆ งานที่ทํ านั้นก็กลาย
เปนกิจกรรมหลักของชีวิตของเรา กลายเปนตัวชีวิตของเรา งาน
เพื่องานก็กลายเปนชีวิตเพื่องาน ชีวิตของเราก็กลายเปน ชีวิตเพื่อ
งาน ทํ างานไปทํ างานมา ชีวิตของเรากลายเปนชีวิตเพื่องาน

อน่ึง พรอมกับท่ีวาเปนงานเพื่องานนั่นแหละ มันก็เปน
ธรรมไปในตัว เหมือนอยางที่บอกวา ทํ างานเพื่อประโยชนสุขแก
สังคม หรือวาแพทยทํ าใหคนไขมีสุขภาพดี การทํ าใหเกิดประโยชน
สุขแกสังคม และการชวยใหคนมีสุขภาพดีก็เปนตัวธรรม การที่ครู
ใหการศึกษาแกเด็กนักเรียน ทํ าใหนักเรียนมีการศึกษา มีสติ
ปญญา การที่มีสติปญญา การที่มีชีวิตที่ดีงาม ก็เปนธรรม เพราะ
ฉะนั้น งานนั้นก็เพื่อธรรม
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เมื่อเราเอาชีวิตของเราเปนงาน เอางานของเราเปนชีวิตไป
แลว ก็กลายเปนวาชีวิตของเราก็เพื่อธรรม งานก็เพื่อธรรม ซ่ึงมอง
กันไปใหถึงที่สุดแลว ไมใชแคเพื่อเทานั้น คือ ท่ีวางานเพื่องาน งาน
เพื่อธรรม ชีวิตเพื่องาน ชีวิตเพื่อธรรมอะไรตางๆ น้ี ในที่สุด ท้ังหมด
น้ีก็เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อถึงขั้นนี้ ก็ไมตองใชคํ าวา เพื่อ แลว
เพราะทํ าไปทํ ามา ชีวิตก็คืองาน งานก็คือชีวิต และงานก็เปนธรรม
ไปในตัว เมื่องานเปนธรรม ชีวิตก็เลยเปนธรรมดวย ตกลงวา ท้ัง
ชีวิตทั้งงานก็เปนธรรมไปหมด พอถึงจุดนี้ก็เขาถึงเอกภาพที่แทจริง
แลวทุกอยางก็จะถึงจุดที่สมบูรณในแตละขณะอยางที่กลาวแลว

ในภาวะแหงเอกภาพที่ชีวิต งาน และธรรม ประสานกลม
กลืนเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น คนที่ทํ างานก็จะมีชีวิตและงาน
และธรรมสมบูรณพรอม ในแตละขณะที่เปนปจจุบัน และจะมีแต
ชีวิตและงานที่มีความสุข ไมใชชีวิตและงานที่มีความเศรา น้ีเปน
ประการที่หนึ่ง ประการที่สอง ชีวิตนั้นมีคุณคาเปนประโยชน ไมมี
โทษ และประการที่สาม ชีวิตนี้และงานนั้นดํ าเนินไปอยางจริงจัง
กระตือรือรน ไมเฉื่อยชา ไมประมาท ลักษณะของงานอยางหนึ่งที่
เปนโทษก็คือความเฉื่อยชา ความทอแท ขาดความกระตือรือรน ซ่ึง
โยงไปถึงสภาพจิตดวย เมื่อเราไดคุณลักษณะของการทํ างาน และ
ชีวิตอยางที่วามานี้ เราก็ไดคุณภาพที่ดีท้ังสามดาน คือ ไดท้ังความ
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สุข ไดคุณประโยชนหรือคุณคา และไดท้ังความจริงจัง
กระตือรือรน ซ่ึงเปนเนื้อแทในตัวของงานดวย

ถาเปนอยางนี้แลว ชีวิตนั้นก็เปนชีวิตที่มีความสมบูรณใน
ตัวเอง ซ่ึงในแงของงานก็เปนอันหนึ่งอันเดียวกับงาน แลวก็เปนอัน
หนึ่งอันเดียวกับประโยชนสุขที่จะเกิดแกชีวิต และสังคมของมนุษย
ดวย ชีวิตอยางนี้จึงมีความหมายเทากับประโยชนสุขดวย หมาย
ความวา ชีวิตคือประโยชนสุข เพราะการเปนอยูของชีวิตนั้น หมาย
ถึงการเกิดขึ้นและการดํ ารงอยูของประโยชนสุขดวย

คนผูใดมีชีวิตอยูอยางนี้ การเปนอยูของเขาก็คือประโยชน
สุขที่เกิดขึ้นแกเพื่อนมนุษย แกชีวิต แกสังคมตลอดเวลา เพราะ
ฉะนั้น ถาผูเปนอยางนี้มีชีวิตยืนยาวเทาไร ก็เทากับทํ าใหประโยชน
สุขแกสังคม แกมนุษย แผขยายไปไดมากเทานั้น ดังนั้น อายุท่ีมาก
ข้ึนก็คือประโยชนสุขของคนที่มากขึ้น แพรหลายกวางขวางยิ่งขึ้น
ในสังคม

ครั้งหนึ่ง ทานพระสารีบุตร อัครสาวกฝายขวาของพระ
พุทธเจาถูกถามวา ถาพระพุทธเจามีอันเปนอะไรไป ทานจะมี
ความโศกเศราไหม พระสารีบุตรตอบวา “ถาพระพุทธเจามีอันเปน
อะไรไป ขาพเจาจะไมมีความโศกเศรา แตขาพเจาจะมีความคิดวา
ทานผูท่ีมีคุณความดีมาก มีประโยชนมาก ไดลับลวงไปเสียแลว
ถาหากทานดํ ารงอยูในโลกไปไดนานเทาไร ก็จะยิ่งเปนไปเพื่อ
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ประโยชนสุขแกคนจํ านวนมากเทานั้น” ทานตอบอยางนี้ก็หมาย
ความวา เปนการตั้งทาทีท่ีถูกตองตอกันทั้งตอตัวของทานเอง และ
ตอชีวิตของทานผูอื่นดวย ก็อยางที่วามาแลววา ชีวิตที่ยืนยาวอยู
ในโลกของคนที่มีคุณสมบัติเชนนี้ ก็คือ ความแพรหลายของ
ประโยชนสุขมากยิ่งขึ้น

ชีวิต งาน และธรรม: อิสรภาพภายในเอกภาพ
เทาที่ไดกลาวมาในเรื่อง ชีวิตนี้เพื่องาน และงานนี้เพื่อ

ธรรม ท้ังหมดนี้ก็เปนนัยหนึ่งของความหมาย แตถาจะวิเคราะหอีก
แบบหนึ่ง ช่ือหัวขอท่ีตั้งไวก็ไดแยกชีวิตกับงานออกเปนคํ าสองคํ า
เมื่อกี้เราไดดึงเอาชีวิตกับงาน มารวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว
แตถึงอยางนั้นในแงของความเปนจริง มันก็ยังเปนคํ าพูดคนละคํ า
ชีวิต ก็เปนอันหนึ่ง งานก็เปนอันหนึ่ง เพียงแตเรามาโยงใหเปนเอก
ภาพ

ท่ีน้ี แงท่ีชีวิตกับงานเปนคนละคํ า ยังเปนคนละอยางและ
ยังมีความหมายที่ตางกัน ก็คือ งานนั้นมีลักษณะที่จะตองทํ ากัน
เรื่อยไป ไมสิ้นสุด ยังไมมีความสมบูรณเสร็จสิ้นที่แทจริง เพราะวา
งานนั้น สัมพันธกับความเปลี่ยนแปลงของกาลเทศะและของชุม
ชน สังคมมีความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป
งานที่ทํ าก็เปลี่ยนแปลงไปดวย เพราะฉะนั้นงานจะไมมีความ



ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม๓๘

สมบูรณเสร็จสิ้น ตองมีการเปลี่ยนแปลงตอไปตามสภาพแวดลอม
ของสังคม แตชีวิตของคนมีความจบสิ้นในตัว จะไมไปกับงาน
ตลอดไป อันนี้ก็เปนอีกแงหนึ่ง

ตามที่พูดไปแลวแมวาชีวิตกับงานจะเปนเอกภาพกันได
แลว แตในแงหนึ่งก็ยังมีความตาง อยางที่วางานสํ าหรับสังคมนี้คง
ดํ าเนินตอไป แตชีวิตของคนมีการจบสิ้นไดและจะตองจบสิ้นไป

แมวา เราจะไมสามารถทํ าใหงานมีความสมบูรณเสร็จสิ้น
แตชีวิตของคนเราแตละชีวิตเราควรจะทํ าใหสมบูรณ และชีวิตของ
เราในโลกนี้เราก็สามารถทํ าใหสมบูรณไดดวย ทํ าอยางไรจะให
สมบูรณ

ในทางพระพุทธศาสนาไดแสดงหลักเกี่ยวกับจุดหมายของ
ชีวิตไว ๓ ข้ันวา ชีวิตที่เกิดขึ้นมานั้น แมวามันจะไมมีจุดหมายของ
มันเอง เราก็ควรทํ าใหมีจุดหมาย เราอาจจะตอบไมไดวา ชีวิตนี้
เกิดมามีจุดมุงหมายหรือไม เพราะเมื่อวาตามหลักธรรมแลว ชีวิตนี้
เกิดมาพรอมดวยอวิชชา ชีวิตไมไดบอกเราวามันมีจุดมุงหมาย
อยางนั้นอยางนี้ แตเราก็สามารถตั้งความมุงหมายใหแกมันได
ดวยการศึกษาและเขาใจชีวิต ก็มองเห็นวา ชีวิตนี้จะเปนอยูดี จะ
ตองมีคุณภาพ จะตองเขาถึงสิ่งหรือสภาวะที่มีคุณคาหรือเปน
ประโยชนแกมันอยางแทจริง
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ดวยเหตุน้ี ทางพระจึงไดแสดงไววา เมื่อเกิดมาแลว ชีวิต
ของเราควรเขาถึงจุดหมายระดับตางๆ เพื่อใหเปนชีวิตที่สมบูรณ
ซ่ึงเปนเรื่องที่เราจะตองทํ าใหแกชีวิตของเราเอง ใหมันมีใหมันเปน
ไดอยางนั้น ประโยชนหรือจุดหมายนี้ ทานแบงเปน ๓ ข้ัน

จุดหมายที่หนึ่ง เรียกวา จุดหมายที่ตามองเห็น จุดหมาย
ของชีวิตที่ตามองเห็น โดยพื้นฐานที่สุด ถาพูดดวยภาษาของคน
ปจจุบัน ก็คือ การมีรายได มีทรัพยสินเงินทอง มีปจจัย ๔ พอพึ่งตัว
เองได การเปนที่ยอมรับและอยูรวมกับคนอื่นได เรื่องผลประโยชน
และความจํ าเปนตางๆ ทางวัตถุและทางสังคมเหลานี้ ชีวิตของเรา
จํ าเปนตองพึ่งอาศัย เราปฏิเสธไมได พูดงายๆ ก็คือการพึ่งตัวเอง
ไดในทางเศรษฐกิจและสังคม เปนหนาที่ของเราที่จะตองกระทํ าให
เกิดใหมี ทุกคนควรที่จะตองพิจารณาตัวเองวา ในขั้นที่หนึ่ง เกี่ยว
กับการมีทรัพยท่ีจะใชสอย มีปจจัยที่พออยูได การสัมพันธในทางที่
ดีกับผูอื่นในสังคม เรื่องของความอยูดี พึ่งตนเองไดในทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเปนประโยชนท่ีตามองเห็นนี้ เราทํ าไดแค
ไหน บรรลุผลไหม น่ีคือข้ันที่หนึ่งที่ทานใหใชเปนหลักวัด

ตอไปขั้นที่สอง จุดหมายที่เลยจากตามองเห็น หรือ
ประโยชนซ่ึงเลยไกลออกไปขางหนา เลยจากที่ตามองเห็นก็คือ
ดานในหรือดานจิตใจ หมายถึงการพัฒนาชีวิตจิตใจ รวมทั้งการมี
ความสุขในการทํ างาน การมองเห็นคุณคาของงานในแงความ
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หมายที่แทจริง วาเปนประโยชนตอเพื่อนมนุษยหรือเพื่อสันติสุข
ความประพฤติสุจริต พรอมท่ีจะเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมได
ตางๆ สภาพเหลานี้ซ่ึงทํ าใหเกิดความมั่นใจและเอิบอิ่มภายในจิต
ใจ เปนความสุขที่ลึกซึ้ง น่ีเปนสิ่งที่เลยจากตามองเห็น ซ่ึงคนหลาย
คนแมจะมีประโยชนท่ีตามองเห็นพรั่งพรอมบริบูรณ แตไมมีความ
สุขที่แทจริงเลย เพราะพนจากที่ตามองเห็นไปแลว จิตใจไมพรอม
ไมไดพัฒนาเพียงพอ เพราะฉะนั้น ตองมองวา ในสวนที่มองไมเห็น
คือเลยไปกวานั้น ยังมีอีกสวนหนึ่ง แลวสวนนั้นของเราแคไหน
เพียงไร

สุดทาย จุดหมายที่พนเหนือโลก หรือจุดหมายที่พนเปน
อิสระ เรียกวา ประโยชนสูงสุด คือประโยชนเหนือท้ังที่ตามองเห็น
และที่เลยจากตามองเห็น ประโยชนในขั้นที่สองนั้น แมจะเลยจาก
ท่ีตามองเห็นไปแลว ก็ยังเปนเพียงเรื่องของนามธรรม ในระดับของ
ความดีงามตางๆ ซ่ึงแมจะสูง แมจะประเสริฐ ก็ยังมีความยึดความ
ติดอยูในความดีความงามตางๆ เหลานั้น และยังอยูในขายของ
ความทุกข ยังไมพนเปนอิสระแทจริง สวนจุดมุงหมายขั้นสุดทายนี้
ก็คือการอยูเหนือสิ่งเหลานั้นขึ้นไป คือความเปนอิสระโดยสมบูรณ
ซ่ึงทางพระพุทธศาสนาถือวา ความเปนอิสระโดยสมบูรณเปนจุด
มุงหมายที่แทจริงของชีวิต
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ตอนนี้ แมแตงานที่วาสํ าคัญ เราก็ตองอยูเหนือมัน เพราะ
ถึงแมวา งานกับชีวิตของเราจะเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตตราบใด
ท่ีเรายังมีความติดในงานนั้นอยู ยังยึดถือเปนตัวเรา เปนของเรา
งานแมจะเปนสิ่งที่ดีงาม มีคุณคา เปนประโยชน แตเราก็จะเกิด
ความทุกขจากงานนั้นได จึงจะตองมาถึงขั้นสุดทายอีกขั้นหนึ่งคือ
ความหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณอยูเหนือสิ่งทั้งปวง แมแตสิ่งที่
เรียกวางาน

ในขั้นนี้เราจะทํ างานใหดีท่ีสุด โดยที่จิตใจไมติดคางกังวล
อยูกับงาน ไมวาในแงท่ีตัวเราจะไดผลอะไรจากงานนั้น หรือในแง
วางานจะทํ าใหตัวเราไดเปนอยางนั้นๆ หรือแมแตในแงวางานของ
เราจะตองเปนอยางนั้นๆ

การมองตามเหตุปจจัยนั้นเปนตัวตนทาง ท่ีจะทํ าใหเรามา
ถึงขั้นนี้ ในเวลาที่ทํ างานเราทํ าดวยความตั้งใจอยางดีท่ีสุด แตมีทา
ทีของจิตใจที่วามองไปตามเหตุปจจัย ถางานนั้นมันเปนไปตาม
เหตุปจจัย มันก็เปนเรื่องของเหตุปจจัยที่จะใหเปนไป ไมใชเรื่อง
ของตัวเราที่จะเขาไปรับกระทบ เขาไปอยาก เขาไปยึด หรือถือคาง
ไว เรามีหนาที่แตเพียงทํ าเหตุปจจัยใหดีท่ีสุด ดวยความรูท่ีชัดเจน
ท่ีสุด มีแตตัวรู คือ รูวาที่ดีงามถูกตองหรือเหมาะควรเปนอยางไร รู
วาเหตุปจจัยที่จะใหเปนอยางนั้นคืออะไร แลวทํ าตามที่รู คือ ทํ า
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เหตุปจจัยที่รูวาจะใหเกิดผลเปนการดีงามถูกตองเหมาะหรือควร
อยางนั้น

เมื่อทํ าเหตุปจจัยแลว มันก็เปนเรื่องของเหตุปจจัยนั้น
แหละที่จะทํ าใหเกิดผลขึ้นมา เราหมดหนาที่แคน้ัน ไมตองมายุงใจ
นอกเหตุปจจัย ไมตองไปอยากไปยึด ตอนนี้ใจของเราก็เรียกวา
ลอยพนออกมาไดสวนหนึ่ง

เมื่อใดเราเขาถึงความจริงโดยสมบูรณแลว จิตใจของเราก็
จะเปนอิสระอยางแทจริง ซ่ึงทํ าใหทํ างานนั้นไดผลสมบูรณ โดยที่
พรอมกันนั้นก็ไมทํ าใหตัวเราตกไปอยูใตความกดทับ หรือในการ
บีบคั้นของตัวงานนั้นดวย แตเราก็คงสุขสบายโปรงใจอยูตามปกติ
ของเรา อันนี้เปนประโยชนสูงสุดในขั้นสุดทาย ถาสามารถทํ าได
อยางนี้ ชีวิตก็จะมีความสมบูรณในตัว

ดังไดกลาวแลววา งานไมใชเปนตัวเรา และก็ไมใชเปนของ
เราจริง แตงานนั้นเปนกิจกรรมของชีวิต เปนกิจกรรมของสังคม
เปนสิ่งที่ชีวิตของเราเขาไปสัมพันธเกี่ยวของ แลวก็ตองผานกันไป
ในที่สุด งานนั้นเราไมสามารถทํ าใหสมบูรณแทจริงเพราะมันขึ้น
กับผลท่ีมีตอสิ่งอื่น ข้ึนกับปจจัยแวดลอม กาลเทศะ ความเปลี่ยน
แปลงของสังคม คนอื่นจะตองมารับชวงทํ ากันตอไป แตชีวิตของ
เราแตละคนนั้นเปนสิ่งที่ทํ าใหสมบูรณได และเราสามารถทํ าให
สมบูรณไดแมแตดวยการปฏิบัติงานนี้แหละอยางถูกตอง เมื่อเราป
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ฎิบัติตองานหรือทํ างานอยางถูกตอง มีทาทีของจิตใจตองานถูก
ตองแลว ชีวิตก็จะเปนชีวิตที่สมบูรณในตัวในแตละขณะนั้นนั่นเอง
น่ีคือประโยชนในระดับตางๆ จนถึงขั้นสูงสุดที่ทางธรรมไดสอนไว

รวมความวา ภาวะที่ชีวิต งาน และธรรมประสานกลมกลืน
เขาดวยกันเปนหนึ่งเดียว หรือเอกภาพ ท่ีกลาวมานั้น เมื่อวิเคราะห
ลงไปแลว ยังแยกไดเปน ๒ ระดับ

ในระดับหนึ่ง แมวาในเวลาทํ างาน ชีวิตจะเต็มอิ่มสมบูรณ
ในแตละขณะนั้นๆ ทุกขณะ เพราะชีวิตจิตใจกลมกลืนเขาไปใน
งานเปนอันเดียวกัน พรอมท้ังมีความสุขพรอมอยูดวยในตัว แตลึก
ลงไปในจิตใจ ก็ยังมีความยึดติดถือมั่นอยูวางานของเราๆ พรอม
ดวยความอยากความหวังความหมายมั่น และความหวาดหวั่นวา
ขอใหเปนอยางนั้นเถิด มันจะเปนอยางนั้นหรือไมหนอ เปนตน จึง
ยังแฝงเอาเชื้อแหงความทุกขซอนไวลึกซึ้งในภายใน เปนเอกภาพที่
มีความแยกตางหาก ซ่ึงสิ่งที่ตางหากกันเขามารวมกัน มีตัวตนที่ไป
รวมเขากับสิ่งอื่น หรือฝงกลืนเขาไปในสิ่งนั้นในงานนั้น ซ่ึงเมื่อมี
การรวมเขาก็อาจมีการแยกออกไดอีก

สวนในอีกระดับหนึ่ง ความประสานกลมกลืนของชีวิตจิต
ใจกับงานที่ทํ า เปนไปพรอมดวยความรูเทาทันตามความเปนจริง
ในธรรมชาติของชีวิตและการงานเปนตน ท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย
โดยไมตองอยากไมตองยึดถือสํ าคัญมั่นหมาย ใหนอกเหนือ หรือ
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เกินออกไปจากการกระทํ าตามเหตุผลดวยความตั้งใจและเพียร
พยายามอยางจริงจัง เปนภาวะของอิสรภาพ ซ่ึงเอกภาพเปนเพียง
สํ านวนพูด เพราะแทจริงแลว ไมมีอะไรแยกตางหากที่จะตองมา
รวมเขาดวยกัน เนื่องจากไมมีตัวตนที่จะเขาไปรวมหรือแยกออก
มา เปนเพียงความเปนไปหรือดํ าเนินไปอยางประสานกลมกลืนใน
ความสัมพันธของสิ่งทั้งหลาย ท่ีแทก็คือความโปรงโลงเปนอิสระ
เรียกวาภาวะปลอดทุกขไรปญหา เพราะไมมีชองใหความคับของ
ติดขัดบีบคั้นเกิดขึ้นไดเลย

ฉะนั้น พึงเขาใจวา ภาวะที่ชีวิต งาน และธรรมประสาน
กลมกลืนเขาเปนหนึ่งเดียว ดังไดกลาวมากอนหนานี้ ซ่ึงผูทํ างานมี
ชีวิตเต็มสมบูรณเสร็จสิ้นไปในแตละขณะ ท่ีเปนปจจุบันนั้น วาที่
จริงแลว เมื่อถึงขั้นสุดทาย ก็ตรงกันกับภาวะของการมีชีวิตที่เปน
อิสระอยูพนเหนืองาน ท่ีกลาวถึงในที่น้ีน่ันเอง เพราะความเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกันนั้น หมายถึงความสัมพันธท่ีกลมกลืนเสร็จสิ้นผาน
ไปในแตละขณะ ไมใชเปนการเขาไปยึดติดผูกพันอยูดวยกัน ซ่ึงแม
จะอยูในขณะเดียวกัน ก็กลายเปนแยกตางหาก จึงมารวมหรือยึด
ติดกัน

แตในภาวะที่เปนเอกภาพอยางสมบูรณแทจริง ผูท่ีทํ างาน
มีชีวิตเปนงาน และมีงานเปนชีวิตในขณะนั้นๆ เสร็จสิ้นไป โดยไมมี
ตัวตนที่จะแยกออกมายึดติดในขณะนั้น และไมมีอะไรคางใจเลย
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ไปจากปจจุบัน จึงเปนอิสรภาพในทามกลางแหงภาวะที่เรียกวา
เปนเอกภาพนั้นทีเดียว

เปนอันวา ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม และลึกลงไปอีก
ชีวิตนี้ก็เปนงาน และงานนี้ก็เปนธรรม และชีวิตก็เปนธรรมเองดวย
จนกระทั่งในที่สุดชีวิตนี้ก็มาถึงขั้นสุดทาย คือเปนชีวิตที่เปนอัน
หนึ่งอันเดียวกับงาน แตก็เปนอิสระอยูพนเหนือแมแตงาน ก็เปน
อันวาถึงความจบสิ้นสมบูรณ ถาถึงขั้นนี้ก็เรียกวาเปนประโยชนสูง
สุดในประโยชนสามขั้น ท่ีเราจะตองทํ าใหได

พระพุทธศาสนาบอกไววา คนเราเกิดมาควรเขาถึง
ประโยชนใหครบสามขั้น และประโยชนท้ังสามขั้นนี้แหละคือเครื่อง
มือ หรือเกณฑมาตรฐานที่ใชวัดผลของตนเองในการดํ าเนินชีวิต
ถาเราดํ าเนินชีวิตของเราไปแลวคอยเอาหลักประโยชน หรือจุด
หมายสามขั้นนี้มาวัดตัวเองอยูเสมอ เราก็จะเห็นการพัฒนาของตัว
เราเอง ไมวาเราจะมองชีวิตเปนการพัฒนาตนเอง หรือเปนการ
สรางสมความดีก็ตาม หลักประโยชนสามขั้นนี้สามารถนํ ามาใชได
เสมอไป ใชไดจนถึงขั้นสมบูรณเปนอิสระ จบการพัฒนา อยูพน
เหนือการที่จะเปนทุกข แมแตเพราะความดี

วันนี้ อาตมภาพไดมาพูดในโอกาสอันเปนสิริมงคล ก็
ตองการใหเกิดสิ่งที่เรียกวา เปนประโยชน ประโยชนก็คือจุดหมาย
ดังที่กลาวมานี้ ซ่ึงมีถึง ๓ ข้ัน ก็ขอใหเราทั้งหลายมาชวยกันทํ าให
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เกิดประโยชนท้ังสามขั้นนี้ ท้ังแกชีวิตของตนเอง ท้ังแกชีวิตของคน
อื่น และแกสังคมสวนรวม แลวอันนี้แหละจะเปนเครื่องแสดงถึง
การที่ธรรมไดเกิดขึ้น และงอกงามสมบูรณในโลก
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